
 
 

Σημαντικές πληροφορίες  
 
 
1. Πίνακας αναβαθμίσεων 
 
 
Οι αναβαθμίσεις των προϊόντων φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 
 

Αναβαθμίσεις προϊόντων Internet Home 

Υφιστάμενο προϊόν - 
Ταχύτητα από / προς το διαδίκτυο 

Νέο προϊόν - 
Ταχύτητα από / προς το διαδίκτυο 

Internet Home2000 – Μέχρι 2Mbps/768kbps Internet Home3000 – Μέχρι 3Mbps/768kbps 

Internet Home4000 – 4Mbps/768kbps Internet Home8000 – 8Mbps/768kbps 

Internet Home6000 – 6Mbps/768kbps Internet Home10000 – 10Mbps/768kbps 

Internet Home8000 – 8Mbps/768kbps Internet Home16000 – 16Mbps/768kbps 

Internet Home12000 – 12Mbps/768kbps 
Internet Home25000 – Μέχρι 25Mbps/μέχρι 
1Mbps 

Internet Home16000 – Μέχρι 16Mbps/768kbps 

Internet Home32000 – Μέχρι 32Mbps/768kbps Internet Home50000 – Μέχρι 50Mbps/μέχρι 
2Mbps 

 
 
2. Πληροφορίες αναβάθμισης  
 
 
Τεχνικά, η αναβάθμιση των ταχυτήτων για την πλειοψηφία των συνδέσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση της αναβάθμισής των συνδέσεων που παρουσιάζουν τεχνικές 
δυσκολίες, θα παραταθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016. Σε περίπτωση που, η αναβάθμιση δεν είναι 
δυνατή για τεχνικούς λόγους, θα γίνει μεταφορά των πελατών στο προϊόν με την αμέσως καλύτερη 
δυνατή ταχύτητα, με αντίστοιχη μείωση των τελών και θα τους ενημερώσουμε ανάλογα.  
 
 
Όσοι πελάτες επιθυμούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε άλλη ταχύτητα, μπορούν να επικοινωνήσουν 
τηλεφωνικώς, χωρίς χρέωση, με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 132.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Νέο τιμολόγιο προϊόντων 
 
 
Το νέο τιμολόγιο των προϊόντων Internet Home φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.   
 
 
 

Τέλη για τα  οικιακά προϊόντα  Internet Home 

Προϊόντα 
Μηνιαία 

συνδρομή
(€)         

Μηνιαία 
συνδρομή για 

άτομα με σοβαρή 
αδυναμία 

επικοινωνίας 
ή/και διακίνησης 

 (€) 

Μηνιαία 
συνδρομή 2ης 

σύνδεσης      
(€) 

Internet Home3000 
(Μέχρι 3Mbps/768kbps) 16,04 6,26 8,90 

Internet Home8000  
(8Mbps/768kbps) 27,37 10,67 16,18 

Internet Home10000  
(10Mbps/768kbps) 34,51 13,46 20,83 

Internet Home16000 
(16Mbps/768kbps)  45,22 17,64 26,18 

Internet Home25000  
(Μέχρι 25Mbps/μέχρι 1Mbps) 51,53 20,10 30,94 

Internet Home50000 
(Μέχρι 50Mbps/μέχρι 2Mbps) 70,26 34,88 47,96 

Σημειώσεις:   
1. Τα πιο πάνω τέλη περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%. 
2. Το τέλος εγκατάστασης για τα προϊόντα Internet Home είναι €71,40 και περιλαμβάνει τον 
αποδιαμορφωτή. Το προϊόν Internet Home50000 προσφέρεται μόνο με την τεχνολογία 
bonding όπου απαιτείται η εγκατάσταση 2ης ευρυζωνικής  πρόσβασης. Το τέλος 
εγκατάστασης για τη 2η ευρυζωνική πρόσβαση είναι €109,48. Τα τέλη εγκατάστασης  
μπορούν να πληρωθούν εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις. 
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης, το τέλος  εγκατάστασης είναι €35,70. Η ιδιοεγκατάσταση 
προσφέρεται για τα προϊόντα με ταχύτητα μέχρι 25Mbps.     
4. Με την υπογραφή ετήσιας δέσμευσης, η μηνιαία συνδρομή του 12ου μήνα των προϊόντων 
Internet Home προσφέρεται δωρεάν. 
5. Για τους φοιτητές/πολύτεκνες οικογένειες, προσφέρεται 15% έκπτωση στα μηνιαία τέλη 
Internet Home.   
6. Για τα οργανωμένα σύνολα, άνω των 15 ατόμων, προσφέρεται 5% έκπτωση στη μηνιαία 
συνδρομή Internet Home. 
7. Το προϊόν Internet Home50000 προσφέρεται μόνο με την τεχνολογία bonding. Η μηνιαία 
συνδρομή της 2ης ευρυζωνικής πρόσβασης, η οποία ανέρχεται σε €12,26 περιλαμβάνεται στη 
μηνιαία συνδρομή του προϊόντος. 
8. Για τα προϊόντα Internet Home, με ταχύτητα 8Mbps και άνω, προσφέρεται η διευκόλυνση 
της ενισχυμένης ταχύτητας αποστολής, μέχρι 4Mbps με μηνιαία συνδρομή €8,33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


